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(له ڕێى دروستكراوهكان فيطڕه به كار دهخرێت)

پێويستهقورئانئيماندروستبكات 


لهناخىمرۆڤدا 
تىئيشكردنىفيطڕه 


شێوازوچۆنييه

ههموو دروستكراوهكان له بێ گيان و ئاژهاڵن ،به تايبهت مرۆڤهكان به چهمكى سهجده و
تهسبيح پيشهى مهخلوقييهتى خۆيان بهجێ دهگهيهنن .به مهبهستى گهيشتن بهو ئامانجانهش
دروستكراون .دهزانين لۆ گهيشتن بهو ئامانجانه ئيمان هۆكاره ،بهاڵم باشترين ڕێگه لۆ
دروستكردنى ئهو ئيمانه كامهيه؟ ڕۆڵى ئامرازهكانى دروستكردنى ئيمان چين؟ له بهرچى
(عليه السالم)
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) كات و شوێنى وهحى نهزانيوه؟ ئايا ئهو شتانه چين كه جبريل
پهيوهندى پێيانهوه نييه؟
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ئاژهڵومرۆڤ 
جده ،
سبيحوسه 


ته
له ميانهى وانهكانى ڕابردوودا ،باسى خۆرو مانگ و ئاژهڵمان كردووه ،كه ڤايرۆس و
ئهميبامان به نموونه هێنايهوه ،ئهمانه له چوارچێوهى تهسبيح وسهجده وهزيفهى خۆيان بهجێ
دهگهيهنن ،خۆر گهرمى و رووناكى پێشكهشى گهردوون دهكات ،ئهم ههموو وهزيفه بهجێ گهياندنه
لۆ بازنهو زنجيرهى تهسبيح و سهجده بردنه لۆ ذاتى خوداى ڕهحمان .ههروهها مرۆڤ بهشێكه لهم
ههموو دروستكراوانه ،كه ئهويش فهرمانى پێكراوه سهجدهو تهسبيحى خوداى بكات ،بهاڵم فهرمان
پێكردنهكهى مرۆڤ له دوو ڕوانگهوه (منطلق)وهيه :يهكهم به ويست و دووهم بێ ويست ،بهويست
ئهوهيه :كه خوداى ڕهحمان به گهورهيى و مهزنايهتى خۆى فهرمانى پێبكات ،بيكه .نوێژ بكه،
ڕۆژوو بگره حهاڵل بخۆ ،چاكه بكه ،ياخود )التفعل) مهيكه ،درۆ مهكه ،ستهم مهكه ،دزى مهكه،
تاوانكارى مهكه ،غهدرو ناپاكى مهكه ،ئهمانه له منطلق-ى به ويست ،كه دهكرێت مرۆڤ ئهمانهى
.
بهجێگهياند ببێته موسهبيح و ساجد له بۆ ذاتى خوداى ڕهحمان
دهربارهى ڕوانگهى (منطلق)ى بێ ويستى باسى ئهوهمان كرد ئهو مرۆڤه سهردهمێكى
دياريكراو دهژيێت ،بڕێكى دياريكراو ئۆكسجين وهردهگرێت ،ههناسه وهرگرتن و ههناسهدانى بهو
جۆرهيه كه خوداى ڕهحمان لۆ ى دروستكردووه ،دهبێ بخهوێت ،دهبێ بمرێت ،دڵ لێدانى بهو
جۆرهيه ،ئهوه ههمووى سروشتى مهخلوقييهتى ئهو مرۆڤهى به بێ ويستى ههمووى تهسبيح و
سهجده بردنه له بۆ ذاتى خوداى ڕهحمان ئهمانهمان ههمووى به درێژى باسكرد.
وهىئيمان 
رهتاىبنياتنانه 
سه 

تيشكمان خسته سهر ئهوهى ،كه ئهو پهرستشه دهبووايه له دواى ئيمان هێنان به دروستى
جێبهجێى بكردابايه ،لێرهش دهربارهى مرۆڤهكه گوتمان :فيطڕه بنچينهيهكه له ناوهوهى مرۆڤ و له
ناوهوهى ههموو مهخلوقاتێك دانراوه ،ههروهها سهلماندمان كه ئاژهڵ فيطڕهى ههيه ،به هۆى
فيطڕهكهيهوه چاك و خراپ لهيهكتر جيا دهكاتهوه ،به چهمكى شهرعى فيطڕهكه دهبێته ئامێرى
حهاڵڵ و حهڕام لهيهك جياكردنهوه ،نموونهشمان به پشيله هێنايهوه ،كه چۆن توانى گۆشتى حهاڵڵ
و حهڕام لێك جيا بكاتهوه ،ههروهها نموونهمان به ئهميبا هێنا كه لهو نێوهندهى تيايدا دهژيێت
دهتوانێت چاكهو خراپهى خۆى لێك جيا بكاتهوه ،ڕووهكيش بهههمان شێوه چاكهو خراپهى خۆى
لهيهكتر جيا دهكاتهوه ،به زاراوهى قورئانيى ئهمانه ههموو دهبنه حهڕام و حهاڵڵ ،كهواته" ئاژهڵ و
ڕووهك و مهخلوقێكى بچوكى وهك ئهميبا ،ههروهها مرۆڤ و ئهمانه بههۆى فيطڕهى خۆيان
دهتوانن حهاڵڵ و حهڕام ياخود چاكهو خراپه لهيهكتر جيا بكهنهوه ،له ئان و ساتى لێك
جياكردنهوهى ئهم چاكهو خراپهو پابهندبوون پێوهى و گرتنى چاكه به چاكهو بهردهوام بوون
لهسهرى ،زانينى خراپه به خراپ و دووركهوتنهوه لێى ،ئهم كهسه لهو حاڵهتهدا شهرعى خوداى
ڕهحمان جێبهجێ دهكات ،ئهگهر هاتوو مرۆڤ بێت ،يان ئاژهڵ و ڕووهك و ڤايرۆس و ئهميبا بێت،
پهيڕهو و پڕۆگرامى خوداى لهسهر خۆى جێبهجێكرد ،به ويست بێت يان بهبێ ويست بووه بهندهى
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خوداى ،بهاڵم لهبهر ڕێزلێنان و پايهداركردنى خودى مهخلوقى مرۆڤ ئهوا خوداى ڕهحمان به
ويستى خۆى فهرمانى پێكردووه كه چاكهو خراپه به عهقڵى خۆى لێك جيا بكاتهوه ،مرۆڤيش وهكو
ههموو ئهو مهخلوقاتانه فيطڕهى له ناو ناخيدا ههيه ،گوتمان ئهگهر هاتوو پهيڕهو و پڕۆگرامى
دهرهكى كه قورئانهكهيه بيكه (افعل)ياخو مهيكه (التفعل)ى تێدايه ،كهسهكه هات ئهو پهيڕهو و
پڕۆگرامه دهرهكييهى لهگهڵ فيطڕهى ناوهوهى ئهو مرۆڤهى كه ئامێرى فيطڕهى ئهم مرۆڤه
لهبنهڕهتدا پێوهى مهخلوقه ،چاكهو خراپهى لهيهكتر جياكردهوهو توانى ئهو هاويهكبوونه جێبهجێ
بكات ،واته" يهكبوونێك دروست بكات لهنێوان پهيڕهو و پڕۆگرامى دهرهكى لهگهڵ فيطڕهى
ناوهوهى ،ئهوكاته له ناخى خۆى دهست دهكات به ئيمان زيندووكردنهوه.
مىئيمانوهرگرتن


سيسته
پێويسته چهند خاڵێك لۆ ڕێكوپێكى له زيندووكردنهوهى ئيمان پهيڕهو بكرێت ،ئهو ڕێكوپێكييهى كه
خوداى ڕهحمان ههموو بوونهوهرو دروستكراوهكانى لهسهر بنياتناوه.
يهكهم :ههموو بوون و مهخلوقات به گوێرهى سيستهمێكى دياريكراو دروستكراون ،ئهو
ئيمانهى زيندوو دهكرێتهوه له ناو دڵى مرۆڤ دا دهبێ به پێى سيستهمێكى ڕێكوپێك و بهرنامهڕێژيى
بگهڕێندرێتهوه ،پشێوى و ناڕێكى له ئيمان دروستكردن نييه ،ههڕهمهكى تێدا نييه ،ئيمان به خۆ
دروستكردن له ژوورهوهى مرۆڤ ،بهڵكو ههروهك چۆن ڕێباز (سنة)ى خوداى ڕهحمان لهسهر ئهو
گهردوونه چهسپاوه و دهسهلمێنرێ و بهردهوامييهتى دهدرێتێ ،به ههمان شێوهش لهسهر مهخلوقاتى
دهچهسپێ و دهسهلمێنرێت.
ئهم ڕێكوپێكييهش بهم جۆره بێت كه مرۆڤهكان بۆيان دانراوه ،نهك بهو جۆرهى كه به
مێشكى مرۆڤهكه دادێت ،به مێشكى خۆى بڵێت ئيمان لۆ خۆم دروست دهكهم ،يان به جۆرى ههندێ
دانراوى نێو پهرتووك و نوسراوهكانى ئيسالمى بێت ،كه ئهويش لهوانهيه ئيمان دروست بكات،
بهاڵم ئيمانێك پشك پشك دهبێت ،نهك ئيمانێك به گوێرهى ويستى خوداى ڕهحمان لێرهدا پرسيارێك
دێته پێشهوه ،ئهويش چۆن ئيمان دروستكردنهكه بهم جۆره دهبێت كه خوداى ڕهحمان خۆى
نهخشهى لۆ داناوه؟ له ناوهوهى مرۆڤ فيطڕهكهى لۆ داناوه ،له دهرهوهش دهبێ به گوێرهى
سيستهمى بهرنامهڕێژيى قوڕئان ئهو ئيمانه دروست بكات و فيطڕهى مرۆڤهكه به ئيش بخات.
كانلهدروستكردنىئيماندا


ڕۆڵىئامرازه
دووهم :دهبێ بهم ئامرازو هۆكارانهش بنيات بنرێنهوه ،كه له بنهڕهتدا لۆ ئهم مهبهسته له
جهستهى مرۆڤ دروستكراون ،ئامێر ههيه بههۆى ئهوهوه ئيمان دروست دهكرێت ،جێگهى
جوگرافيش ئيمانى تێدا بنيات دهنرێتهوه ،باسى ئهوهمان كرد ئهو ئامێرو ئامرازانهى كه ئيمانيان پێ
دروست دهكرێتهوه سهمع و بهصهڕن كه كهلوپهلهكهشيان بريتين له (أذن و عين) گوێ و چاو،
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باسمان كرد كه چۆن چاو بهگوێرهى ويستى خۆى سهير دهكات ،له وانهى دووهم باسى
ئهندازيارهكانمان كردو گوتمان :چهند جۆره ئهندازيارێك له زانكۆى سهالحهددين له ههولێر
دهردهچن ،ئهندازيارى بيناسازيى ،ئهندازيارى ديكۆر ،ئهندازيارى جوانكاريى ،ئهمانه ههمووى
تايبهتمهندن ههمووشيان ئهندازيارن ،گوتمان ئهندازيارى بيناسازى كه داواى لێ دهكرێت
نهخشهيهك دابمهزرێنێت دێت به چاوى بيناسازى سهيرى جێگهكه دهكات ،ئهوكاته نهخشه دادهنێت،
بهاڵم كهسێكى تر كه له كۆلێژى ئهندازهى نهخوێندووه ئهگهر لهسهر كاغهز سهيرى نهخشهكهش
بكات تێناگات بابهتهكه چييه ،چونكه ئهو چاوه بيناسازييهى نييه له كاغهزهكه تێبگات كه ئهندازيارى
بيناسازى نهخشهكهى لهسهر كردووه ،گوتمان پاشان ئهندازيارى شارستانى دێت به چاوى
شارستانى سهيرى نهخشهكه دهكات ،بهگوێرهى ئهوهوه ديارى دهكات و كه ئهم نهخشهيه پێويستى
به چهند تۆن چيمهنتۆ ههيه ،ههروهها پێويستييهكهى له تۆنى شيش دياريى دهكات ،ئهندازيارى
ديكۆريش ئيشى خۆى دهكات و ئهندازيارى جوانيى سهيرى ڕهنگ و سيماو شێوهى ئهو باڵهخانهيه
دهكات ،كه ئايا پاش تهواوبوون پێويسته چۆن بێت.
ههر ئهندازيارێك لهم تايبهتمهندييانه كه هات به جۆرى چاوى خۆى سهيرى ئيشهكهى كرد،
ههركاتێك ئهم چاوه بهو جۆرهى ئيشى پێ بكرێت ئهوكاته چاو(عين)هكه دهبێته بهصهڕ ،عهين
دهبێته بهصهرو رؤيهى پێدهكرێت ،قۆناغهكى پاش ئهوه دهبێته نهظهر ،كه مێشكى تێدا ئيش دهكات
و ويستى مرۆڤى بااڵدهسته ،ئهگهر هاتوو گوێ بهو جۆرهى تايبهتمهندى خۆى وهرگرت دهبێته
سهمع ،له گوێ دهبێته بيستن(سمع) ،ئهوانه ئامرازهكانن و هۆكارهكانى ئيمان دروست كردنن له
جهستهى مرۆڤ.
جێگهش ههبوو گوتمان ناوهوهى مرۆڤهكهيه ،ئهويش جێگهى دروستكردنى ئيمانه ،جوگرافييانه
ئيمان له مێشك (ذهن) دروست ناكرێ ،لۆ كۆو كهمكردنهوه ،لۆ دابهشكردن و لێكدان ،لۆ جهبر و
ئهندازه ،فيزياو كيميا ،زانستهكانى ماددى ژيانيى ئهو مێشكه ئيش دهكا ،كه ئهو چاوه هات به
گوێرهى خواستى ئهو مرۆڤه ههوڵيدا سودمهند بێت لهم زانيارييانه ،ئهو كاتى له ناوهوهى مرۆڤ
ئامێرێك ئيش دهكات كه هاويهك دهبێت لهگهڵ ئهو شته دهرهكييهى كه ناومان نا فيطڕه ،كه ههموو
مهخلوقاتهكان تێيان دا ههبوو ،بههۆى ئهو فيطڕهيهيهى چاك و خراپ و حهاڵڵ و حهڕاميان
جياكرد ،ئهو كاتى كه سهمع و بهصهڕ دهست به ئيشكردن دهكات ،فيطڕهكه دهبێته فؤاد ،ئينجا لهم
وانهيه به پشتيوانى خوداى ڕهحمان دێينه سهر باسى ئهوهى كه ئايا چۆن ئهو (فؤاد)ه دهبێته فيطڕه،
ئهوكات دهست به ئيشى خۆى دهكات.
چوارشتنييه!ٍ 

نديىبه

جبريلپه 
يوه

سێيهم :له وانهى سێيهمدا گوتمان ئهو پهيڕهو و پڕۆگرامهى له داخلى مرۆڤدا ههيهو خوداى
 
ڕهحمان بهگوێرهى نهخشهيهكى دياريكراو دروستى كردووه ،ناومان نا فيطڕه ،له دهرهوهش
ئامێرێكى ديكه ههيه هاويهكه لهگهڵ ئهو فيطڕهيه ناوخۆييه كه ناومان ناوه قورئان .قورئان له
دهرهوه لهگهڵ فيطڕهى ناوهوه يهكه ،يهك ماددييهيهك پهيڕهوه ،خوداى ڕهحمان لۆ پێدانى مافى
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بژاردهكردن و لۆ پايهدان به خودى مرۆڤ جياى كردهوهو له مهخلوقهكانى ديكهى دابڕى ،لۆيه
تهنيا لۆ مرۆڤ و جن پهيڕهو دێته خوارهوهو هاتووهته خواريش ،مهخلوقاتى ديكه به گوێرهى
فيطڕهى خۆى ئيش دهكا ،پێويستى بهوه نييه خوداى ڕهحمان فهرمانى ديكهى بهسهر بسهپێنرێت،
ئهويش گوێڕايهڵى ههبێت و بهدواى فهرمانى خوداى ڕهحمان بكهوێت ،به ئۆتۆماتيكى ئهو به فيطڕه
ى خۆى ئيش دهكات و گوێڕايهڵيى خواى ڕهحمان دهكات ،تهنيا لۆ ڕێزلينان و پايهداركردن و به
پێشدانى مرۆڤ و جن ،خوداى ڕهحمان ئامێرێكى له دهرهوه لۆ دێنێته خوارهوه كه ناوى قورئانه،
ياخود ناوى ئينجيله ،يان ناوى تهوڕاته ،ياخود ناوى صوحوفه ،ئيشهكهى ئهوهيه هاويهكبوونێك
لهگهڵ ناوهوهى مرۆڤ ،كه فيطڕهكهيه دروست دهكات ،ئهوهى ئامێرهكهى دههێنێته خوارهوه ناوى
جبريله.
لهوانهى پێشوو سهلماندمان كه جبريل پهيوهندى به ماددهى دابهزێنراو نييه.
جبريل پۆستهچييه ،ئامێرێكه وهكو ئامێرى پۆسته(بهبێ وێكچواندن) ماددهيهك لۆ شوێنێكى
ديكه دهگوازێتهوه ،پهيوهنديشى به بابهتى ناو پۆست و نامهكه نييه ،كه ئايا ئهوه چ جۆره فهرمانهكه،
يان چ جۆره قهدهغهلێكراوێكه ،ئهمه يهكهم.
ئهو فهرمانپێكراو و قهدهغهلێكراوه ئاخۆ كهى دێته خوارهوه بهههمان شێوه پهيوهندى بهوهوهش نييه
له كوێ دهيهێنێته خوارهوه ،كهى دهيهێنێته خوارهوه.
جبريل پهيوهندى بهم چوار شتهوه نييه ،جبريل ئامێرێكه دانراوه لهالى خوداى ڕهحمان مهخلوقه،
خوداىڕهحمانفهرمانى پێ دهكات ئهو بڕه تهوڕاته لۆ فاڵنى ببه خوارهوه كه ناوى موسايه له فاڵن
جێگهيه ،ئهو بڕه ئينجيله لۆ فاڵن پێغهمبهرى(عليه السالم و البركات) ببه كه ناوى عيسايه ،ئهو سوڕهته بهو
جۆرهى و بهو بڕهى لۆ فاڵنى ببه خوارهوه كه قورئانهو پێغهمبهرهكهش(عليه السالم و البركات) ناوى
موحهمهده.
جبريل ههر ئهوهندهى لۆ ههيهو ههر بهمهش راسپێردراوه ،لهدهرهوهى ئهوهدا پهيوهندى
پێوهى نييهو فهرمانى پێنهكراوه ،كهواته" جبريل لۆ ى نييه دهست بخاته ماددهى وهحييهوه.
زانيوه 


حىنه
مبهريش(عليه السالم و البركات)كاتوشوێنىوه
پێغه 

چوارهم :له ئامێرهكه ..قورئانهكه ئهويش ئهو پهيامبهرهيه(عليه السالم و البركات) ،ئهو مرۆڤهيه كه


(عليه السالم و البركات)
 ،پهيامى لۆ دێته خوارهوه ،ئهو
پهيڕهوهكهى لۆ دێته خوارهوهو ناوى پێغهمبهره
(عليهم السالم و البركات)
 ،وشهى پهيامبهر (الرسول) له زمانى
پێغهمبهرهش ههروهكو جبريل پهيامبهره
(عليه السالم و البركات)
واته" پۆسته و گوێزهرهوه،
عهرهبى به زمانى ئهمڕۆمان ببێته پهرژين له پێغهمبهر
ئهو پێغهمبهرهش(عليه السالم و البركات) كه ماددهى لۆ دێته خوارهوه ئامێرى ناوهوهى دهست دهكات به
ئيشكردن ،ههموو كردارهكانى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بهگوێرهى ئهو پهرتووكهى دهبێت،
بهگوێرهى ئهو قورئانهى دهبێت ،ئامێرى ناوهوهى پێغهمبهرهكهى(عليه السالم و البركات) لهگهڵ
قورئانهكهى هاويهكبوون دهكات ،ئهوكاته ئهگهر هاتوو كهسى داواكراو داواى لێكرا ببێته ئيماندار،
ئهگهر خوێندهواريشى نهبێت تا قورئانهكهى بگرێته دهست و بيخوێنێ ،بهاڵم كه سهيرى
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پێغهمبهرهكهى(عليه السالم و البركات) دهكات له كردارو ڕهوشت و فهرمايشتهكانى و له دانپێنانهكانى
پێغهمهبهرهكهى يهكسهر فێر دهبێت ،يهكسهر ئيمانيشى پێدههێنێ ،لهبهر ئهوهيه (أنبياء ورسل) به
كردهوهو فهرمايشتهكان و دانپێنانهكانيان (حجة)ن لهناو ئايين ،پڕاو پڕ بهرجهستهى پهرتوكهكه
دهكهن ،لۆيه له كات و ساتى دياريكردنى ورد فهرمان به پێغهمبهرى(عليه السالم و البركات) ئێمه كراوهو
ع ِن ْال َه َوى* ِإ ْن ه َو ِإ َال َو ْحي يو َحى)(النجم ،)٤-٣هيچ
خوداى ڕهحمان پێى فهرمووه( :و َما يَ ِ
نطق َ
پهيوهندى پێوه نييه ،دهستى تێدا نييه ،زانايانى ڕاڤهكار دهفهرموون :وشهى (آه) دهربڕين (نطق)ه،
ف) دهربڕينه ،رسول هللا(عليه السالم و البركات) مافى ئهوهندهى نييه له ئايين و قورئان زياد
ئوفف وشهى (أ ٍّ
بكات ،مافى ئهوهى نييه بڵێ (آه) ،مافى ئهوهى نييه له خۆڕا بڵێت ئۆف ،تا ئهوكاتهى خوداى
ف َوالَ
ڕهحمان فهرمانى پێ نهكات ،له دوتوێى ئايهتێك كه لۆى بێته خوارهوه (فَالَ تَقل لَه َما أ ٍّ
ت َ ْن َه ْره َما)(اإلسراء ،)٣٣كهواته" پهيامبهرهكهش كه راگهيهنهر (مبلغ)ه ،گوازهرهوهيه لۆ ماناو چهمكى
سروشهكه(وحى) ،كام سروش؟ سروشى دهرهوه كه هاويهكبوون لهگهڵ فيطڕهو ناوهوهى مرۆڤهكه
دهكات ،كه ئهم ئامێره له بنهڕهتدا لۆ ئهو سروشهى دروستكراوهى.
لهبهر ئهوهيه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) نوێنهرى ڕاستهقينهى ئهو پهيڕهوه بووه ،جێبهجێكارى
سهد لهسهدى ئهو سروش (وحي)ه بوو ،ههر گرتهيهك و وێنهيهك له گرتهكانى ئهو مرۆڤه مهزن و
نازداره ببڕيت و لهژێر ڕۆشنايى قورئان توێژينهوهى لۆ بكهيت ،قورئان بكهيته بالجكتۆر و
مايكرۆسكۆب لۆى ،ههست بهوه دهكهيت كه به ڕاستى ئهو مرۆڤه نازداره مهزنه ،كه چۆن خوداى
ع ِظيم((القلم.)٤
ق َ
ڕهحمان وهسفى دهكات به ( َوإِنَ َك لَعَلى خل ٍّ
وشهى مهزن (عظيم) له قورئاندا تهنيا لۆ قورئان هاتووه ،كهواته" ئهو خهلقهى كه خوداى
ڕهحمان له ناو ژوورهوهى رسول هللا(عليه السالم و البركات) دروستى كردووه ،كه فيطڕهكهيهتى،

هاويهكبوونى ههيه لهگهڵ ئهو ئامێرهى كه پاشان لۆ ى دێته خوارهوه كه قورئانهكهيه ،له كات و
ساتى بهردهوامييهتى ئيشى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهسهر فيطڕهى خۆى كه دهيكات به فوئاد ،به
عهقل ،به لوب ،بهقهلب ،دهيكات بهو ئامێرهى كه بهڕاستى لهاليهن خوداى ڕهحمانهوه وهردهگيرێت.
دياره ئهو مرۆڤه به ڕهوشت (خولوق) گهيشته ئهو ئاستهى كه خوداى ڕهحمان
وێكچوواندنى بۆ بكات بهمهزنيى مهزنايهتى ئهو خهسڵهت و ڕهوشتانهى كه تێيدا ههيه ،لهبهر
ئهوهيه فهرمانمان پێكراوه كه ههر مرۆڤێك بيهوێت ئيمان له ناوهوهى خۆى به پێوانهكاريى قورئان
بنيات بنێتهوه دهبێ وهكو خودى رسول هللا(عليه السالم و البركات) ئهو ئيمانه دروست بكات ،فهرموويتى:
(لَقَ ْد َكانَ لَك ْم فِي َرسو ِل َ ِ
ّللا َك ِثيراً)(األحزاب.)٣١-
ّللا أس َْوة َح َ
ّللا َو ْاليَ ْو َم ْاْل ِخ َر َو َذ َك َر َ َ
سنَة ِل َمن َكانَ يَ ْرجوا َ َ
ئهو كهسهى شارهزايى له زمانى عهرهبى ههبێت ئهوا خوداى ڕهحمان به سێ ههاڵوێردن و
گهمارۆدان (أستثناء والحصر) تهنيا له سهرهتاى ئهم سوڕهته دهستنيشانكارييهك لۆ خودى ئهو پێغه
مبهرهى(عليه السالم و البركات) دهكا( ،لَقَ ْد َكانَ لَك ْم)( ،لقد) الم حهرفى تهحقيقه ،قد حهرفى تهحقيقه ،كه دێته
سهر كارى ڕابردوو (فعل ماضي) تهحقيق-ى ترى دهكات ،ڕستهكه به (جملهى إسمي) دهست
پێدهكات( ،في رسول هللا) (ٍّحرف جر)ه ،ئينجا (أسوةٍّ) نهك (قدوة) ،نهك ممثل( ،أسوة حسنة) بێجگه
لهو حسنة نييه ،لهوانهيه بێ اليهن بێت ،لهوانهيه خراپ بێت ،نهيفهرمووه (أحسن) ،دياريكردووه به
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ّللاِ) ،ئهو رسول هللا يه(عليه السالم و البركات) ،لهبهرچى؟ (لمن
(أسوة حسنة )( َل َق ْد َكانَ َلك ْم ِفي َرسو ِل َ
كان) ..ناڵێت يريد أن يؤمن باهلل ،بهڵكو دهفهرمووێت( :من كان يرجوا) ،وشهى (رجاء) پێشى
ئيمانى هێناوه( ،لمن كان يرجوا هللا واليوم اْلخر ،لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان)،
له بۆ كێ؟ لۆ ههر كهسێك ،ههر يهكێك بيهوێت ئيمان دروست بكات( ،لمن كان يرجوا هللا) پێش
ئيمان هێنان و (اليوم اْلخر) سهرچاوهى ياخود ڕوكنى دووهمى ئيمان هێنانه( ،لمن كان يرجوا هللا
واليوم اْلخر وذكر هللا كثيرا) ،رسول هللا دهخلى به ماددهى وهحى نهبوو.
ئاگادارى به كاتى دابهزينى سروش نهبوو ،واته" نهيدهزانى چ كاتێك وهحى لۆ دادهبهزێت،
لهبهرئهوه له بوخارى و له موسليم ههيه زۆرجار پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهسهر پشتى ئاژهڵ
سروشى لۆ هاتۆته خوارهوه ،له ئاژهڵهكه دابهزيوه ،زۆرجار وابووه دانيشتووه يان له ساتى
قسهكردن له ناكاو وهحى لۆ هاتۆته خوارهوه ،جارى وابووه له خهوندا وهحى لۆ هاتووه ،ياخود له
ماڵهوه بووه له كاتى پهيوهندييه كۆمهاڵيهتييهكانى وهحى لۆ هاتووه ،يان له ساتى ڕۆيشتن وهحى لۆ
هاتووه ،واته" ههروهكو جبريل نهيزانيوه كاتى دابهزينى وهحى له چ كاتێكه ،تاكو خۆى لۆ ئاماده
بكات ،نهيزانيوه جۆرى وهحى چييهو چى لۆ دێته خوارهوه ،نهيزانييه له كوێ لۆى دێته خوارهوه.
وا بووه رسول هللا له ناو مهجليسێكدا له گهڵ دهستهى الذين آمنوا معه دانيشتووه ،جێگهكهى
سهخڵهت و تهسك بووه قهدهرهن ڕانى موبارهكى كهوتۆته سهر ئهژنۆى هاوهڵێك ،لهو ساتهدا وهحى
هاتۆته خوارهوه ،هاوهڵهكه بارودۆخى خۆى دهگێڕێتهوهو دهڵێ :ئ ٍّهگهر خێرا وهحى تهواو نهبوايه
لهبهر قورسيى ئهو وهحييه ئهژنۆم دهشكا ،واته" پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) نهيزانيوه كهى و بهچ
جۆرێك و لهكوێ ماددهى وهحى لۆ دادهبهزێت ،لهكاتێكا بهبێ ئاگارداركردنهوهش فهرمايشتهكانى لۆ
هاتۆته خوارهوه.
(عليه السالم و البركات)
دهستى لهم چوار شتهى نييه و پهيوهندى پێيهوه نييه،
واته" پێغهمبهر
كهواته" له ئهنجامدا دهردهكهوێت كێ وهحى دياريدهكات؟ كێ كاتى وهحى دياريدهكات؟ كێ شوێنى
وهحى دياريدهكات؟ كێ جۆرى وهحى دياريدهكات؟ وهاڵمى ئهم چوار پرسياره تهنيا خودى خوداى
ڕهحمان خۆى زاڵه و موتهحهكيمه ،خۆى حهكيمه ،خۆى ئهحكهمه ،خۆى دهزانێت چ كاتێك وهحى
دادهبهزێنێت ،خۆى دهزانێت چۆن وهحى دادهبهزێنێت ،خۆى دهزانێت له كوێ وهحى دادهبهزێنێت،
له ههمووى گرنگتر خوداى ڕهحمان خۆى دهزانێت چ جۆره وهحيێك دێنێته خوارهوه ،ئايا (سورة
البقرة) دێنێته خوارهوه يان (سورة العلق) ،ئهوهيه مهبهستمان ،دهرهنجام دهردهكهوێت خوداى
ڕهحمان ويستى لهسهر ئهوهيه دهبێ يهكهمجار (سورة العلق) بێته خوارهوه ،لهبهرچى؟ ههر لهنێو
دهرهنجامهكهوه بۆمان ڕوون دهبێتهوه كهوا (سورة العلق) بنچينهى يهكهم و تهوهرى يهكهمى
بنهڕهتييه لۆ دروستكردنى ئهو جۆره ئيمانهى كه خوداى ڕهحمان دهيهوێت لهناوهوهى رسول هللا له
گهڵ جهمعى(الذين آمنوا معه) دروست بكرێت.
كهواته" قورئان به (سورة العلق) ئيمان له ناخى مرۆڤ دروست دهكات.
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باسى ئهوهمان كرد كه (سورة العلق) بناغهى ئيمان هێنانه به ذاتى خوداى ڕهحمان
سهرچاوهى ئيمان دروستكردنه له ناوهوهى مرۆڤ ،هۆكارى بهرنامهڕيژييه له دهرهوهى مرۆڤ كه
لهناو قورئانهكهدا ههيه.
خوداى ڕهحمان خۆى ئهندازهى ئهو ئيمانهى دادهنێت ،خۆشى موتهحهكيمه ،لهبهرئهوهى
فيطڕهى ههموو بهشهرييهت و مرۆڤايهتى به يهك جۆر مهخلوقه ،كهواته" ئهو پهيامهى كه لۆ يان
دێته خوارهوه كه ناوى قورئانهو له(سورة العلق)يش كه دهست پێ دهكرێ به ئيمان دروستكردن،
دهبێ ههموو مرۆڤيكيش بههۆى (سورة العلق) ئيمانهكهى لۆ بگهڕێتهوهو دروست بكرێت و زيندوو
بكرێتهوه.
ىدروستكردنىئيمانكامهيه؟ 

باشترينڕێگه

پرسيارێك دهكرێت ئايا جگه لهم شێوازه ئيمان دروست دهكرێت؟ بهڵێ ،بهاڵم دهبێ
كۆششێكى زۆر زۆرى لۆ بدرێت ،ههروهها كاتێكى زۆريشى لۆ تهرخان بكرێت ،كۆششێكى زۆر و
كاتێكى زۆر ،ياخود ئهو ئيمانه دروست دهكرێت كه ئێمه ههمانه ،شاراوهش نييه كه كهموكوڕيمان
چهندهو گوناهمان چهنده! كێ له ئێمه بڕواى بهوه نييه خوداى ڕهحمان ههيه؟ كێ له ئێمه بڕواى
بهوه نييه ياخود إعتقادى بهوه نييه كه خوداى ڕهحمان دهيبينێت ،خوداى ڕهحمان گوێى لێيهتى؟
خوداى ڕهحمان ڕهقيبه لهسهرى؟ خوداى ڕهحمان خالقيهتى؟ خوداى ڕهحمان موههيمهنه لهسهر
كردهوهكانى ،خوداى ڕهحمان به ههموو ئهو شتانهش دهزانێت كه بهناو دڵى دا دێت ،ئايا كێ له ئێمه
ئهو زانيارييانهى له مێشك و هزرى دا نييه؟ بهاڵم تووخوا ئهگهر لهگهڵ يهكتر ڕاستگۆبين كێ له
ئێمه له كاتى گوناهـكردن ئهو حاڵهتانهمان له دڵ دا ههيه ،كاتێك كهسێك له ئێمه خوداى ڕهحمان
لێمانى دوور بكات) غهيبهتێك دهكهين ،يان گوناهێك دهكهين ،ئايا كێ له ئێمه لهو كاته خوداى له
بيره؟ دياره ئهو ئيمانهى كه ئێمه ههمانه ئيمانێكى بهشهكييه (جزئى) ،ياخود كهمه ياخود نهخۆشه.
به بڕواى خۆم خوداى ڕهحمان حهكيم و ئهحكهمهو تهنها به ئهندازهى ئهويش دهبێ ئهو
ئيمانه دروست بكرێت ،به بڕواى من سهرچاوهى دروست كردنى ئيمانو خاڵى دهستپێك (منطلق)ى
ئيمان دروستكردن و پهيژهى يهكهم ،دهبێ مرۆڤ به (سورة العلق) دهست پێبكات ،كه لهوانهى
پێشوودا ههندێك بهشى (سورة العلق)مان له خزمهتتان باسكرد.
لێرهش ديسان دووبارهى دهكهمهوه ،كه سوڕهتهكه دهست پێدهكات لهدواى (بسم هللا الرحمن
علَ َم بِ ْالقَلَم ٍ
قٍ ا ْق َرأْ َو َرب َُّك ْاأل َ ْك َرمٍ الَذِي َ
سانَ ِم ْن َ
اإلن َ
علَ ٍّ
الرحيمٍ ا ْق َرأْ بِاس ِْم َربِ َك الَذِي َخلَقَ ٍ َخلَقَ ْ ِ
سانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم (العلق  ،)٥-١ئهوه بڕگهى يهكهمه ،بڕگهى ديكه به (كال) دهست پێدهكات كه
َ
اإلن َ
علَ َم ْ ِ
ْ
سانَ لَ َيطغَى)(العلق  ،)٦كهينێ؟
اإلن َ
يهكهم وشهى ڕهقه ،بهو (زجر)ه لۆ مرۆڤ دێته خوارهوه ( َك َال ِإ َن ْ ِ
الر ْج َعى) (العلق ،)٨هێڵهكانى لۆ دهستنيشان
(أَن َرآه ا ْست َ ْغنَى)(العلق ،)٧ئهنجامهكه چييه؟ ( ِإ َن ِإلَى َربِ َك ُّ
ْت
علَى ْاله َدى ٍ أو أ َ َم َر ِبالت َ ْق َوى ٍ أ َ َرأَي َ
صلَى ٍ أ َ َرأَي َ
دهكات (أ َ َرأَي َ
ْت ِإن َكانَ َ
ْت الَذِي َي ْن َهى ٍ َ
عبْدا ً ِإ َذا َ
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ّللا َي َرى)(العلق )١٤بهڵێ ،إن هللا يرى
ِإن َكذَ َ
ب َوت َ َولَى)(العلق ،)١٣-٩ئهنجامێكى ديكهى دهداتێ (أَلَ ْم َي ْعلَ ْم ِبأ َ َن َ َ
سنَدْع َ
الزبَانِيَة)
َاصيَ ٍّة َكا ِذبَ ٍّة خ ِ
اصيَ ِة ٍ ن ِ
و يسمعَ ( ،ك َال لَئِن لَ ْم يَنتَ ِه لَنَ ْسفَعا ً بِالنَ ِ
َاطئ َ ٍّة ٍ فَ ْليَدْع نَا ِديَه ٍ َ
(العلق  ،)١٨-١٥لۆ خودى ئهو و جهمعى الذين آمنوا معه ( َك َال َال ت ِط ْعه َواسْج ْد َوا ْقت َ ِربْ )(العلق،)١٩
سوڕهتهكه پێنج تهوهرى تێدايه ،يهكهمين إقرأ ،به كورتى گوتمان وشهى إقرأ به سێ مانا هاتووه،
ئيمڕۆ زياتر لهسهر بابهتهكهمان بهقوڵدا دهچين ،گوتمان يهكێك له ماناكانى بريتييه له دخول و
چوونهناو ،ههروهها به چهمكى (طهر) پاكوخاوێنى ،تهنهسوك(تنسك) نوسوك له قورئاندا ماناى
چييه؟ نوسك واته (طريقه) ڕێباز ،كه خۆى فهرموويهتى خوداى ڕهحمان به پێغهمبهرهكهى بڵێ:
اي)(االنعام ،)١٦٣-له فهرموودهى صحيح له بوخارى و موسليم
(ق ْل إِ َن َ
صالَتِي َونس ِكي َو َم ْحيَ َ
(عليه السالم
دهفهرمووێت( :خذوا عني مناسككم) واته" (طريقتكم) ڕيبازهكهتان ،ڕێبازهكهى پێغهمبهرى
و البركات) له پهرستش و پهرستشكاريدا ،ئهوه پێى دهگوترێت نوسوك ،وشهى القاريء به نوسوك
هاتووه ،به ماناى شارهزا (التفقه)( ،رجل قراء) به فهتحه ياخود ضمة واته" (رجل متفقه) ،فقه
جيايه لهگهڵ عيلم ،كابراى عالم مزاولة-ى علمى خۆى دهكات واته" ئيش به زانستى خۆى دهكات،
دهبێته مهلهكه پێى دهگوترێت فقيه ،لهناو ئێمه به كابراى فهقێ دهگوترێت فقيه ،كابرا فهقێيه ئهو
ناوهى لهچييهوه هاتووه؟ ئهوهنده عيلمى خۆى دووباره دهڵێتهوه تا الى دهبێته مهلهكه ،دهبێته بهشێك
له قهوارهى ،ههركاتێك و لهچ دۆخێكيش پرسيارى لێبكهن يهكسهر وهاڵم دهداتهوه ،ئهوه بوويته
فقيه ،لهشوێنى تريش به ماناى ئهوه هاتووه مرۆڤ ماددهيهك ههڵگرێت لۆ شوێنێك ،بهاڵم ماددهيهكى
نموونهيى (معنوي) بۆ نمونه" ساڵو ،كه پێى دهگوترێت (إقرأ على فالن السالم) واته" بهيهكێك
دهگوترێت ساڵو بگهيهنه به فاڵنه كهس كه له زمانى عهرهبى پێى دهگوترێت (إقرأ عليه السالم) ،لۆ
(عليه السالم و
نموونه" به پشتيوانى خوداى ڕهحمان ئهگهر برايهك به نوێنهر بچێته خزمهت پێغهمبهرى
البركات) برايهكى ديكه بيهوێت سهالمى پێ بسپێرێت ،پێى دهڵێت( :إقرأ على رسول هللا السالم) ،له
مهدينه ساڵو له پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بكه ،ماناى وشهى إقرأ چييه لێره؟ واته" ههڵگرتن(حمل)
و گهياندن (تبليغ) گوتنهوه (ترديد) ،بهو مانايهى شتهكهى ههڵبگرێت و بيگهيهنێت و دووبارهو
بيڵێتهوه ،له ههمان كاتدا وشهى قهريئه به (وقت) كات هاتووه ،وشهى (أقرأت) ئهقرهئهت به
نزيكبوون هاتووه واته" (دنا) و (أقرأ من سفره) به ماناى گهڕانهوه هاتووه (الرجوع) ،ئهم ههموو
زاراوانه وشهى (قرء)يه له پهرتووكهكانى (لسان العرب ،معجم مقايس اللغة ،مفردات راغب
االصفهاني و )..ههروهها فهرههنگهكانى تريش ،ئهوه ههمووى ماناى وشهى (قرء) ،له ئهنجامدا لۆ
مان دهردهچێت ،وشهى قرء ياخود إقرأ نهك إدرس ئهوه نييه جبريل به چاپكراوى يان نووسراوى
سوڕهتى عهلهقى دابێته دهستى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) و فهرمانى پێ كردبێت بخوێنه ،نهخێر،
چونكه له بنهڕهتدا پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) كه وشهكهى له حهزرهتى جبريل گوێ لێبوو وهاڵمى
دايهوه (ما أنا بقارىء) ،به بۆچوونى پێغهمبهرى(عليه السالم و البركات) ئهو قيڕائهى كه له ناو زمانى عه
ڕهبى به ديراسهت ناوى هاتييه واته" (أدرس) ،إقرأ بهو مانايانه هاتووه إقرأ بكا( ،إقرأ باسم ربك
الذي خلق) بهو مانايانه نهك بخوێنه ،كه ئێمه ئيمڕۆ دهچين قورئان دهخوێنين ،بهم چهمكهى ئهمڕۆ
ئهوه ديراسهتى قورئان دهكهين ،له قورئان دا (تدرسونه) بهو مانايه هاتووه ،وشهى قيڕائه ماناى
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پهيڕهو (منهج) وهرگرتن به شێوازو چۆنييهتييهى كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) كردوويهتى ،واته"
كه چۆن پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) قيڕائهكهى كردووه دهبێ ئێمهش ئا بهم جۆرهى قيڕائهكهى
بكهين ،چونكه خۆى فهرموويهتى :ڕيبازهكهتان لهمنهوه وهربگرن (خذوا عني مناسككم) ،ئينجا ئهو
قيڕائهته ئهوهنده دووباره بكهينهوه كه چۆن پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) كردوويهتى ،ههتا ئێمهش له
قيڕائه دهبينه فهقيهـ (فقيه) ،وهكو كابراى فهقێيهكهمان لێدێ و دهبێته مهلهكه له ناخماندا ،ئهو
قيڕائهيهش دهبێته ماددهيهك پێوهمان دهلكێت ،له ناخماندا كاريگهريى دهبێت ،له ژوورهوهمان
ههڵيدهگرين ،ههموو كاتێكيش بمانهوێت وهكو ئامێرى تۆماركردن (مسجل) پهنجهمان لهسهر دانا
دووبارهى دهكهينهوه و دهيگهڕێنينهوه و نوێى دهكهينهوه ،ئهوه وشهى قيڕائهيه ،ههركاتێكيش
بمانهوێت ،چونكه وشهى قيڕائه به كاتيش هاتووه ههركاتێكيش بمانهوێت ئهوا قيڕائهمان له ژێر
دهست دابێت و بتوانين قيڕائهكه ئهنجام بدهين ،ئهوهندهش لهم قيڕائهيه نزيك بين كه يهكێك له
ماناكانى بريتى بوو له نزيك بوون (دنا) نزيكييهكهمان لهگهڵ قيڕائه وهك ئهوهى پێمانهوه
نووسابێت ،ئهگهر هاتوو له بيريشمان چوو ئهوا بگهڕێينهوه سهرى ،چونكه به ماناى گهڕانهوه
(رجوع) هاتووه ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) و أبو بكرو خهديجه(رضوان هللا عليهم جميعا) و مصعب ابن
عومهيرو عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص ،ئهوانه ههموويان قيڕائهيان دهكرد ،ماذا
كانوا يقرؤن؟ خوداى ڕهحمان وهاڵم دهداتهوه( ،إقرأ باسم ربك الذي خلق) ،ئهوه بنهما (ركن)ى يه
كهمه ،بهندى يهكهمه له ڕێساى ئيمان دروست كردن ،دهبێ خودى ئهوكهسه ئهوهنده ئهو
كهش
قيڕائه 

مهخلوقاتانه بخوێنى تاكو دهگاته ئاستى ئهو مانايانهى كه لۆ وشهى قيڕائه باسمان كرد،
له پێش
ومهخلوقاتانه  
مووكاتێكئه 

فيطڕه 
،هه

بيروهۆش،پاشانبه 

كرێت،پاشانبه 


چاوده
به 

پهنجهمۆرى
خلوقاتانه  

ئهو مه
كردهيى ههست دهكات كه  
چاويهتى ،ههموو كاتێكيش به  

يانخوێنێتهوه؟ تا ئهو حاڵهتهى لهناو ناوهوهى

بهرچى ههموو كاتێك ده
خلوقييهتيان لێدراوه ،له 


مه
(عليه السالم و البركات)،
قيڕائهى كردووهو
دروست ببێت و فيطڕهكهى دهست بهخوێندن بكات ،پێغهمبهر
قيڕائهى قورئانى كردووه ،له پاش ئهوهى به كردار قيڕائهى قورئانى دهرهكيى كردووه كه مه
خلوقاته ،له سهرهتا گوتمان ئهو ههموو مهخلوقاتانه به سيستهمێك دروستكراون ،سيستهمێكى
(عليه السالم و البركات)
دياريكراو و ڕێكوپێك و بهرنامهڕێژ ،قوڕئانيش پهيڕهوو پڕۆگرامه ،كه پێغهمبهر
دهيهوێ زهمينه لۆ قورئان له ناوهوهى خۆيى و له فيطڕهى خۆى دروست بكات ،دێت قورئانى
دهرهكى دهخوێنێتهوه كه بريتييه له گهردوون و سيستمه دهرهكييهكهيه ،كامه قورئانيش فێرى ئهو
قيڕائهيهى دهكات؟ بێگومان قورئانى پهيڕهوى خوداى كه وهحييه ،كهواته" ههرسێ پهيڕهو لهگهڵ
يهك هاويهكبوون (تطابق) دهكات.
وهر 
نديىنێوانمرۆڤوبوونه 

په 
يوه
دروستبوونى 
ئهو هاويهكبوونانهش بريتين له:
أ -قورئانى داخل ،كه له ناو فيطڕهيه.
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ب -قورئانى دهرهكى ،كه گهردوونه.
ج -قورئانى خوداى ڕهحمان كه سروشه (وحى)هو پهيڕهو و پڕۆگرامهكهيه.
ههرسێ قورئان هاويهكبوونێك له نێوانيان دێته ئاراوه ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) قيڕائهى
ههرسێكيان دهكات ،لهم ئان و ساتهى قيڕائه (بهم مانايانهى قيڕائه كه پێشتر باسمانكرد ) ئهوهنده
قيڕائه دهكات ،تا دهگاته ئهو ڕاددهيهى قيڕائهكه دهبێته ڕهوشت خولوق تێيدا ،ئهوهيه خوداى ڕهحمان
ق) چ جۆرێك؟ دهستنيشانى دهكات و دياريى دهكات
له سوڕهتى دووهم دهفهرمووێت( :وإنك لعلى خل ٍّ
ق َع ِظ ٍّيم)(القلم.)٤
(و ِإنَ َك لَ َعلى خل ٍّ
به (عظيم) َ
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بهڕاددهيهك قيڕائهى كرد ،كه بووه مهلهكه تێيدا.
تهفهقوهى قيڕائهى كرد ،بووه بهشێك تێيدا ،ئهم قيرائهيه ههموو بوون و قهوارهى گرتهوه،
لهبهرئهمهبوو مهخلوقاتى دهرهكيش لهگهڵ خودى ئهو پێغهمبهرهى لهگهڵ فيطڕهى ئهو پێغهمبهرهى
لهگهڵ وهحى ئهو پێغهمبهرهى هاويهكبوونى دهكرد ،له نێوانياندا سازانێك دروستبوو ،يهكبوونێك
هاته ئاراوهو ويستى خوداى ڕهحمان له ناوهوهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) هاتهجێ ،به هۆى
جێبهجێكردنى وهحى ،وهحى دهرهكى ،گهردونيش مهخلوقاتى خودايه ،بهگوێرهى ويستى خوداش
دروستكراون ،ئهوانيش بهدهنگ پێغهمبهر(عليه السالم و البركات)هوه هاتن ،لۆيه بوخارى دهفهرمووێت:
ماوهيهك ههيه له نێوان نبووهت و ريسالهت ،له وانهكانى سيڕه پێشتر باسمان كردووه ،له بوخارى
دهگێڕتهوه :له قۆناغى نبووهت بهردێك له ناو مهككه ههبوو كاتێك كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) به
الى دادهچوو ،بهردهكه ساڵوى لێدهكرد ،له دواى ئازادكردنى مهككه ههندێك هاوهڵهكانى داوهت
كردو گووتى :با بچينه الى ئهو بهردهى كه كاتى خۆى له ئان و ساتى نبووهت له پێش سهردهمى
ڕيسالهت ساڵوى لێ دهكردم ،به چ زمانێك؟ به زمانى عهرهبى ساڵوى لێدهكرد ،پێشى دهفهرموو:
(السالم عليك يا رسول هللا) ،ئهمهش پێش ئهوهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ببێته پهيامبهر (رسول)،
چونكه ناوبڕێك له نێوان جۆرى ڕيسالهت لهگهڵ جۆرى نبووهت ههيه ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) نه
بى بوو پێشووتر ،نبيء بإقرأ پاشان بووه ڕهسول پاشى سێ سااڵن ،ئهم ماوهيهى پێغهمبهر ژوورێى
لهگهڵ سروشهكه هاويهكبوونى كردو ماددهى دهرهكيش بهدهنگهوه دێت و وهاڵمدانهوهى دهبێت،
لۆيه به پشتيوانى خوداى ڕهحمان ئهگهر دهرفهتى داين له كۆتايى دروستكردنى ئيمان ،به ياساى
قورئانيى دهيسهلمێنين و به قورئان دهيسهلمێنين كه چۆن چۆنى ماددهى مهخلوقاتى گهردوونيى
ژێرباركراوه (تسخير) ،تا ئهو ساتهش ئهو ماددهيهى لهم گهردوونه ههيه ژێرباركراوه ،ئهو خۆره
چاوهڕوانى ئاماژهى ئيماندار دهكات لۆئهوهى ههموو وزهى خۆى بداته مرۆڤى ئيماندار به چهمكى
ژێرباربوون(تسخير) ،وهكو بهندهيهك خۆر بێت گوێڕايهڵى و گوێدارى خۆى لۆ مرۆڤى ئيماندار
بسهلمێنێت ،مانگ بهههمان شێوه ،ميروولهش بهههمان شێوه ،به قورئان دهيسهلمێنين كه ئيمان
دهگاته ئهو ئاستهى كه بهڕاستى مرۆڤى ئيماندار دهبێته جێنشينى خوداى لهسهر زهوى ،بهماددهى
سروشى خوداى مامهڵه لهگهڵ ئهم ههموو بوونهوهره دهكات ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له
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ژوورهوهى خۆى إقرأ دهكا ،لۆ؟ لۆئهوهى ههرچى مهخلوقاته پهيوهندى ئاسۆيى لهگهڵيان دروست
بكات ،به داواى لێبوردنهوه دهڵێم ئێستا ئێمه له دۆخێكى گێژى (بهالههتى) ئيمانيدا دهژين لهگهڵ
مهخلوقات ،لۆ نموونه" هيچ نهبێ دهبێت مرۆڤ به بۆچوون و تێڕوانينى خۆى بزانێت ئهو
مهخلوقهى بهرامبهرى بهشه پشكێكه له ماددهى ژێرباركراوى خۆى ،لهههمان كاتيش ئهو مهخلوقه
خالقێك لۆ ئامانجێكى دياريكراو دروستى كردووه ،ئهويش ئهوهيه تاكو بێت خزمهتى ئهو ئيمانداره
بكات ،كاتێك ئاو دهخواتهوه ،يان كاتێك خواردن دهخوات ،ههناسه ههڵدهمژێت ،ههناسه دهداتهوه،
كاتێك له ئاوێنه سهيرى خۆى دهكات ،كاتێك مرۆڤ و چاوى مرۆڤ دهبينێت ،گوێچكهكانى مرۆڤ
دهبينێت ،قژى مرۆڤ دهبينێت ،دهبێ لهگهڵ ههموويان مهخلوقييهتى ئهو مهخلوقهى لۆ ئاشكرا ببێت،
ههموو كاتێك دهبى ههست بكات ئهو ماددهى بهرامبهر مهخلوقه ،واته" ماددهى بهرامبهر ماددهيهكى
دابڕاو نييه لهودا ،دابڕاو نييه له ذاتى هللا ،دابڕاو نييه له ذاتى پهروهردگار (رب) ،بهڵكو مهخلوقه،
كه ئهو دۆخهى له ژوورهوه بۆ دروستبوو ،ئهوكاته پهيوهندييهكى ڕيشهيى له نێوان خۆى و نێوان
ئهو ماددهيه دروست دهبێت.
دهبێت ههست بكا ،چۆن ئهو ههسته دروست دهبێت؟

تىقيڕائهكردن 


چۆنيه
مرۆڤ له كاتى دياريكراو چاوهكانى دهنوقێنێ ،لهڕێى بهصهڕهوه بير دهكاتهوه ،بهپشتيوانى
خوداى ڕهحمان پاشان وردتر دێينه سهر باسى ئهو بابهته ،چونكه ئهو قيڕائهيه دهبێت له كاتێكى
دهستنيشانكراودا ئهنجام بدرێت ،كه له ڕۆژدا وێنهى زۆرى بينيوه ،كاك زهيدى بينى كاك عوبێدى
بينى ،سهيرى چاوهكانى كاك زهيد دهكات ،جا ئهو كاك زهيده بههۆى ئهو چاوانهيهوه چۆن دهبينێت؟
ههست له گوێچكهكانى دهگرێت كه چۆن بههۆى ئهو گوێيانهى گوێبيست دهبێت؟ لهبهرچى پهنجهى
پێيهكانى كاك زهيد بهم شێوهيه دروستكراوه؟ لهبهرچى نينۆكهكانى پێى كاك زهيد له ژێرهوه نييه له
سهرهوهيه؟ لهبهرچى پێستهى كاك زهيدى بهم شێوهيه؟ لهبهرچى سروشتى كاك زهيد بهم جۆرهيه،
چۆن كاك زهيد دهتوانێت ئهم ههموو ڕهنگ و وێنهيه ببينێت؟ تهنيا لۆ ڕهنگى سوور چاوى كاك
زهيد ( )٣٣ههزار سوور لهيهكتر جيا بكاتهوه؟ چاوى كاك زهيد چۆن دهتوانێت ئهو ههموو ڕهنگى
سووره لهيهكتر جيا بكاتهوه؟ جگه له ڕهنگى سوور ،سپى ههيهو سهوزو ڕهش ههيه ،ههروهها
ڕهنگى زهرد و ڕهنگى فستقيش ههيه ..تد ،ئهم ههموو ڕهنگه ههيه ،باشه چۆن وێنهكه له چاوى
كاك زهيد دروست دهبێت؟ پاشانيش له مێشكى چاپ دهبێت؟ كه چاوى كاك زهيدى بينى توێژينهوه
بۆ ههموو ئهمانه دهكات له چاوهكانى كاك زهيد ،ئهو حاڵهته بريتييه له قيڕائه ،كاتێكيش به كاك
عوبێدى براى دهڵێت كهمێك ئاوم لۆ بێنه ،كاك عوبێديش پهرداخێك ئاوى لۆ دێنێت ئهوكاته سهيرى
ئهم ئاوهى دهكات ،سهير دهكات كه ئهم ئاوه چۆن ئامادهكراوه؟ لهبهرچى بهم جۆره ئامادهكراوه؟
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سبحان هللا! باوهڕ بكهن هيچ وهاڵمێكى لۆ نامێنێت تهنيا خۆدانه دهست نهبێت و تهسبيح بكات،
يهكسهر بڵێت( :سبحان ربي العظيم وبحمده ،سبحان ربي العظيم وبحمده).
ئاشكرايه ئۆكسجين گازێكه يارمهتى سووتان دهدات و هايدرۆجينيش دهسوتێت ،سهيرێكى
ئهو ويست و مهزنايهتييهى خوداى ڕهحمان بكهن ،سبحان هللا! ماددهيهك بسوتێت و ماددهيهكيش
يارمهتى سووتان بدات ،ئينجا ئاوى لێ ئاماده بكات! (هللا أكبر).
ئهم دوو ماددهيه بهيهكهوه بلكێنێت و ئاو بهرههم بێنێ H2O ،واته" ئاو ،چينه ههواى سهر
ڕووى زهوى سهدا حهفتاى هايدرۆجين بێت ،ئهوهى ترى ئۆكسجين و نايترۆجين و هيليۆم و گازى
تر بێت ،ئايا ئهوه بهربهرهكانێ (تحدي) نييه؟ ئهوهبوو پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) قيڕائهى دهكرد،
سهيرى ئهو ئاژهڵهى دهكات بيچووى دهبێت ،چۆن دهتوانێت بێچووهكهى گهوره بكات؟ سبحان هللا
چۆن دهتوانێت بێچووهكهى شير بدات؟ كێ ئهم هێزو توانايهى پێداوه؟ كێ ئهو زانستهى داوهتێ؟
كێ ئهم تێگهيشتنهى داوهتێ؟ كێ ئهو توانايهى داوهتێ كه ئهم ئاژهڵه بێچووهكهى خۆى بهخێو بكات؟
يان كاتێك پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) سهيرى باڵندهى دهكرد ،سهيرى بولبولى دهكرد ،ده ههزار جۆر
بولبول ههيه ،تهنيا سهيرى گهرووى بولبول بكه هللا أكبر! كه چ دهنگێكى خۆشى لێ دهردهچێت!
ههر جۆره گهروو و ههرجۆره بولبولێك جۆره سيمفۆنييهێك دهردهكات ،سيمفۆنييهى ئهو جۆره
بولبوله لهگهڵ جۆرێكى تر له بولبول جياوازهو ههڵهش ناكهن ،ئايا دهزانن ئهوانه ههمووى
تهسبيحاته؟ ههريهكه به زمان حاڵى خۆى و به زمانى خۆى تهسبيح دهكات.
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دههات ئهو بولبولهى دههێنا پێش چاوى خۆى ،ئهو بولبوله تهسبيح
دهكاو دهنگێكى زۆر خۆش دهردههێنێت ،ئايا كێ فێرى كردووه؟ كێ ئهو زانستهى پێداوه؟ كێ ئهو
تێگهيشتنهى لۆ دروستكرد؟ كێ به بهردهوامى ئهو توانايهى دهداته ئهو بولبولهى تاكو ههتا ماوه ئهو
بولبوله لهم سيمفۆنييهدا ههڵه نهكات؟ كێ؟ سبحان هللا! پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) قيڕائهى دهكرد ،ڕه
نگى بولبولى دههێنا پێش چاوى خۆى ،پهڕهى شين ،ڕێك له تهنيشتييهوه پهڕهى پرتهقاڵى ههيهو به
ئهندازهيهكى دياريكراو ئهمانه ڕيز كراون.
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